
 

 

 

 

Nr………………./……………………….. 

 

In atenţia operatorilor economici interesaţi, 

 

SCRISOARE DE INTENŢIE ACHIZIŢIE DIRECTĂ 

 

I. Autoritatea contractantă: MUNICIPIUL ONEŞTI, cu sediul în Oneşti, B-dul Oituz, nr. 17, jud.Bacău, Cod 

601032, telefon 0234.324243, fax 0234.313911/0234.312502, intenţionează sa achizitioneze direct produse ce constau 

in ”Achiziție imprimate și tipizate”, cod de clasificare CPV 22800000-8 (Rev. 2), în conformitate cu prevederile art. 

7, alineat 5 din Legea 98/2016 - privind achiziţiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare si Anexa la H.G. 

nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de 

achiziţie publică/acordului- cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificarile si completarile 

ulterioare. 

II. Obiectul achiziţiei: produse ce constau in ”Achiziție imprimate și tipizate”, cod de clasificare CPV 

22800000-8 (Rev. 2)– conform necesarului de mai jos. 

 

III. Valoarea estimată: 

Valoarea estimata a achizitiei publice este de 27.988,00 lei fara TVA, care se compune din: 

1.Valoarea estimata pentru DIRECTIA ADMINISTRATIA PIETELOR este de 1.600,00 lei fara TVA 

2.Valoarea estimata pentru BIBLIOTECA “RADU ROSETTI” este de 953,00 lei fara TVA 

3.Valoarea estimata pentru POLITIA LOCALA este de 2.945,00 lei fara TVA. 

4.Valoarea estimata pentru Municipiul Onesti (SEDIU+ EVIDENTA PERSOANELOR+ CONTROL FISCAL+ URMARIRE SI EXECUTARE 

SILITA+URBANISM+DIRECTIA JURIDICA) este de 22.490,00 lei fara TVA 

NOTA: Potentialii ofertanti au obligatia de a se incadra in valoarea estimata aferenta fiecarei gestiuni din cele 4(patru) gestiuni mentionate 

anterior. 

DIRECTIA ADMINISTRATIA PIETELOR 

Nr. 

crt 

Denumire material Model UM Cant 

1 
Chitanta taxa forfetara 5 LEI 100 file/carnet, fata, monocolor, text 

negru pe hartie alba subtire, fara coperti, carnete inseriate de la 

32001, cu dimensiune 65mm/1800mm conform model  

model 1 carnet  65 

2 
Chitanta taxa forfetara 10 LEI 100 file/carnet, fata, monocolor, 

text negru pe hartie alba subtire, fara coperti, carnete inseriate de 

la 100001, cu dimensiune 65mm/1800mm conform model 

model 2 carnet 40 

3 
Chitanta ITL – 50 file format A5/ carnet/ autocopiative incepand 

cu seria - 102001 

model 3 carnet  30 

4 Dispozitie de plata model 4 carnet 8 

5 Foi de parcurs auto model 5 carnet  1 

6 Borderouri forfetare(imprimare fata-verso, monocolor, text negru 

pe hartie alba subtire, format A5)carnet 100 file – fara coperti 

model 6 carnet 6 

7 Fisa de magazine format A5 100g/m2, fata-verso, monocolor, text 

negru pe hartie alba  

model 7 buc 135 

8 Registru de evidenta a proceselor verbale  de ocupare loc public 

Piata, 100 file/carnet, coperti cartonate, fata-verso, monocolor, text 

negru pe hartie alba A4 80g/m2, format landscape, legare carnet pe 

latura scurta 

model 8 carnet 2 

                                                                                                          Valoare estimata 1600 lei fara TVA 

 

BIBLIOTECA “RADU ROSETTI” 

Nr. 

crt 

Denumire material Model UM Cant 

1 
Condica prezennta 150 file A4, cartonat, F-V model 1 buc 2 

2 
Buletin de cerere sala de lectura (70/150mm) model 2 buc 250 

3 
Buletin utilizare internet (70/150mm) model 3 buc 250 

Nr.inreg: 18590/18.03.2022



4 Fisa contract de imprumut A5 F-V, carton mat model 4 buc 500 

5 Fisa mijloc la fisa de contract imprumut, A5, FV model 5 buc 596 

6 Permis acces carton lucios 250g(90/60mm) model 6 buc 500 

7 Ordin de deplasare model 7 carnet 1 

                                                                                                                          Valoare estimata 953  lei fara TVA                 

 

 

POLITIA LOCALA  

Nr. 

crt 

Denumire material Model UM Cant 

1 
Agende personalizate – Politia locala Onesti - 2022  buc 9 

2 
Autorizatie de functionare, A4, color, fata-verso model 1 buc 1000 

3 
Autorizatie de functionare provizorie model 2 buc 500 

4 Calendar birou 2022  buc 8 

5 Calendare perete 2022  buc 5 

6 Cerere pentru autorizatie A4 (FV) model 3 buc 1000 

7 Cerere acord functionare A4 model 4 buc 500 

8 Harta fizica - geografica a mun. Onesti , harta de perete, editie 

noua, laminate, baghete 

 buc 2 

9 Instiintare detinatori autoturism(autocopiativ) A5 model 5 carnet 10 

10 Proces verbal de contraventie circulatie (autocopiativ) A4 model 6 carnet 10 

11 Proces verbal de contraventie ordine publica(autocopiativ), A4 model 7 carnet 10 

12 Registru evidenta interogare baze de date, A4, orizontal model 8 carnet 5 

13 Registru acces auto, A4, orizontal model 9 buc 3 

14 Registru patrulare A4 cartonat orizontal model 10 carnet 3 

15 Registru intrare-iesire, A4, cartonat model 11 carnet 2 

16 Registru dispozitivelor de siguranta publica si patrulare model 12 buc 3 

17 Registru PV instruirea dispozitivului de siguranta publica A4, 

cartonat 

model 13 carnet 2 

18 Registru sesizari telefonice A4 orizontal model 14 buc 2 

19 Registru general A3, cartonat  model 15 buc 2 

20 Registru petitii A3, cartonat model 16 buc 2 

                                                                                                                               Valoare estimata 2945  lei fara TVA                            

 

I.  SEDIU 

Nr. 

crt 

Denumire material Model UM Cant 

1 
Condica prezennta 150 file A4, cartonat, F-V model 1 buc 4 

2 
Declaratie completare registru agricol, fata-verso model 2 buc 100 

3 
Foi cu antet color model 3 buc 5000 

4 Ordin de depasare A5, fata-verso model 4 carnet 4 

5 Plicuri C4 inscriptionate cu antet model 5 buc 2000 

6 Plicuri C5 inscriptionate cu antet model 6 buc 2500 

7 Plicuri C6 inscriptionate cu antet model 7 buc 4000 

8 Registru intrare iesire – coperti cartonate carton tare A4 model 8 buc 6 

9 Registru numere ordine de plata – contabilitate, A4, cartonat model 9 buc 3 

Valoare estimata 6910  lei fara TVA                 

 

 

 

 

 



II. EVIDENTA PERSOANELOR 

Nr. 

crt 

Denumire material Model UM Cant 

1 
Registru intrare-iesire 150 file, coperti cartonate, chinar la fiecare 

3 randuri  

model 1 buc 6 

2 
Cerere pentru eliberarea actului de identitate, A4, FV model 2 buc 2500 

3 
Cerere pentru inscrierea resedintei A4(fata-verso) model 3 buc 2500 

4 Cerere eliberare certificate de nastere, casatorie, deces cu antet 

SEP, ex. ½ A4 (fata) 

model 4 buc 300 

5 Cerere eliberare formular E401 A4(fata-verso) model 5 buc 300 

6 Publicatie casatorie, A5(fata) model 6 buc 500 

7 Declaratie lipsa act de identitate/carte de alegator la decedati 

A5(fata)                                      

model 7 buc 500 

8 Cerere pentru eliberare acte de identitate in timp mai scurt 

A4(fata) 

model 8 buc 500 

9 Cerere pentru aprobari transcrieri  model 9 buc 500 

10 Declaratie ca nu a mai solicitat transcrierea/inregistrarea in 

registrele de stare civila 

model 10 buc 500 

11 Dosar declarative casatorie A3 (fata-verso) model 11 buc 200 

12 Cereri eliberare certificate de nastere, casatorie, deces A5(fata-

verso) 

model 12 buc 2000 

13 Cerere pentru aprobare rectificare acte A4(fata) model 13 buc 200 

14 Extrase registrul de nastere A4(fata) model 14 buc 500 

15 Extrase registrul de casatorie A4(fata) model 15 buc 500 

16 Extrase registrul de deces model 16 buc 500 

17 Adeverinta inhumare, A5, (fata) model 17 buc 800 

18 Declaratie -privind domiciliul copilului, A5, F model 18 buc 800 

19 Cerere tip pentru eliberarea Anexei 24 (fata-verso) model 19 buc 800 

20 Comunicare de modificari pentru EVO A4(fata) model 20 buc 100 

21 Sesizare pentru deschiderea procedurii succesorale Anexa 24-

II(fata-verso) 

model 21 buc 750 

22 Mentiuni-Stare civila A5(fata) model 22 buc 1000 

23 Cerere dovada celibate, A4(fata) model 23 buc 100 

24 Registru evidenta eliberare certificate stare civila, 100 file model 24 buc 6 

25 Comunicare de nastere pentru evidenta persoanei, A4, F model 25 buc 500 

26 Sesizare pentru deschiderea procedurii succesorale Anexa 24-II 

(fata-verso) 

model 26 buc 750 

27 Cerere de inregistrare nastere peste 30 zile A4(fata) model 27 buc 250 

28 Cerere de schimbare de nume, A4 (fata) model 28 buc 100 

29 Proces verbal consimtamant straini/surdomuti A4, (fata) model 29 buc 100 

30 Declaratie lipsa certificate nastere/casatorie la decedati A4(fata) model 30 buc 500 

31 Declaratie accord prenume fiu/fiica A4, fata model 31 buc 250 

32 Declaratie accord nume de familie fiu/fiica A4, fata model 32 buc 250 

33 Cerere extras multilingv de pe actele de stare civila A4 fata model 33 buc 150 

34 Adresa verificare lipsa locuinta A4(fata) model 34 buc 150 

35 Adresa verificare lipsa dovada adresa A4(fata) model 35 buc 150 

36 Cerere de divort, A4, (fata-verso) model 36 buc 100 

37 Declaratie recunoastere si incuviintare nume copil, A4, fata model 37 buc 250 

38 Cerere de eliberare extrase din registrele de st. civila, A4, fata model 38 buc 150 

39 Declaratie domiciliu Anexa &, A4 (fata) model 39 buc 150 

40 Mapa pentru casatoriti A4(mapa) model 40 buc 150 

Valoare estimata 8280  lei fara TVA                 



 

III. CONTROL FISCAL 

Nr. 

crt 

Denumire material Model UM Cant 

1 
Cerere pentru eliberarea certificatelor fiscale, persoane juridice, 

A4 F, 100 

model 1 top 1 

2 
Declaratie privind stabilirea taxei de salubrizare-mediu pers. 

juridice A4 FV 

model 2 buc 1000 

3 
Declaratie privind stabilirea taxei de salubrizare pentru utilizatori 

casnici 2022 FV 

model 3 buc 1000 

                                                                                                                                          Valoare estimata 450  lei fara TVA                 

 

 

IV. URMARIRE SI EXECUTARE SILITA 

Nr. 

crt 

Denumire material Model UM Cant 

1 
Matricole evidenta taxei mijloace de transport-registru model 1 buc 1 

2 
Cerere eliberare certificate fiscal-persoane fizice model 2 buc 1500 

3 
Declaratii impunere salubrizare utilizatori casnici A4 FV model 3 buc 2500 

4 Foi cu antet color model 4 buc 1500 

5 Plicuri DL autoadezive cu fereastra model 5 buc 10000 

                                                                                                                               Valoare estimata 5480  lei fara TVA                 

 

V. URBANISM 

Nr. 

crt 

Denumire material Model UM Cant 

1 
Cerere emitere certificate de urbanism A4, fata-verso model 1 buc 300 

2 
Comunicare privind inceperea executiei lucrarilor pt. primarie A4, 

fata 

model 2 buc 200 

3 
Comunicare privind inceperea executiei lucrarilor pt. ISC, A4, 

fata 

model 3 buc 200 

4 Declaratie privind valoarea reala a lucrarilor, A4, fata model 4 buc 200 

5 Comunicare privind incheierea executiei lucrarilor pt. primarie A4, 

fata 

model 5 buc 200 

6 Comunicare privind incheierea executiei lucarilor pt. ISC, A4 fata model 6 buc 200 

7 Registrul certificatelor de urbanism , A4, cartonat model 7 buc 2 

8 Registrul autorizatiilor de construire/ desfiintare, A4, cartonat model 8 buc 2 

Valoare estimata 770  lei fara TVA                                                                                                                                                                                                                                               

 

VI. DIRECTIA JURIDICA 

Nr. 

crt 

Denumire material Model UM Cant 

1 
Raport de ancheta psihosociala pt. notar model 1 buc 50 

2 
Raport de ancheta psihosociala pt. judecatorie model 2 buc 100 

3 
Invitatii catre cetateni model 3 buc 50 

4 Ancheta sociala burse model 4 buc 50 

5 Cerere ancheta burse model 5 buc 50 

6 Cerere indemnizatie crestere copil model 6 buc 50 

7 Declaratie indemnizatie crestere copil model 7 buc 50 

8 Declaratie curator model 8 buc 50 

9 Declaratie monor curatela model 9 buc 50 

10 Registru intrare-iesire cartonat, A4 model 10 buc 4 

11 Registru de evidenta a litigiilor, cartonat, A4, orizontal, fata-verso model 11 buc 2 

12 Registru condica la termene, cartonat, A4, orizontal, fata-verso model 12 buc 2 

13 Registru de depozit pentru arhiva, cartonat, A4, orizontal, fata-

verso 

model 13 buc 1 



14 Registru de intrare-iesire a unitatilor arhivistice, cartonat, A3, 

orizontal 

model 14 buc 1 

15 Registru de evidenta a persoanelor pt. care s-au luat masuri de 

protectie, cartonat, A4, orizontal, fata-verso 

model 15 buc 1 

Valoare estimata 600  lei fara TVA   

Valoarea totala estimata (I- VI): 22.490,00 lei fara TVA 

 

 

Modalitatea de plată: maximum 30 zile de la primirea facturii, insotita de procesul verbal de receptie 

cantitativa si calitativa a produselor, fara obiectiuni. Produsele lipsa si/sau cele care nu indeplinesc cerintele prezentului 

anunt vor fi considerate neconforme si vor fi inlocuite sau completate de furnizor in maximum 3 zile lucratoare de la 

receptie fara cheltuieli in plus din partea beneficiarului. In cazul in care cel clasat pe primul loc nu poate furniza 

produsele ofertate in urma prezentului anunt, se va trece la cel clasat pe locul urmator. 
 

IV. Achiziţia se finalizează prin: comanda ferma  

  

V. Durata de furnizare produse: 5 zile lucratoare de la data comenzii ferme pentru toate produsele (BUN DE 

TIPAR). Produsele se vor livra o singura data. 

 

VI. Locul şi condiţii de furnizare a produselor: Primaria Municipiului Onesti, B-dul Oituz, Nr. 17, Onesti, 

Judet Bacau. Produsele vor fi ambalate individual mentionand pe colet denumirea departamentului  si OPIS, exemplu: 

tipizate DIRECTIA JURIDICA … 

Furnizorul este raspunzator de calitatea si integritatea produselor la data receptiei. 

 
VII. Documentatia achizitiei publice contine: Scrisoare de intentie achizitie directa, modele de formulare, 

modele tipizate. 

Cerintele din prezenta sunt minimale. 

Ofertantul este pe deplin responsabil pentru furnizarea produselor in conformitate cu necesitatea autoritatii 

contractante, stabilita in documentatia achizitiei publice. 

Nu se acceptă depunerea de oferte alternative. 
 

VIII. Informaţii juridice, economice, financiare şi tehnice 

Cadrul legal: 

1. Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice cu modificarile si completarile ulterioare; 

2. Normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie 

publica/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice aprobate prin  Hotararea Guvernului nr. 

395/2016 cu modificarile si completarile ulterioare; 

3. Prezenta enumerare nu are caracter limitativ. 

Limba de redactare a ofertei: limba romana 

Sursa de finanţare: Bugetul Local  

Perioada de valabilitate a ofertelor: 30 zile de la termenul limita de primire oferte 
Nota: Cantitatile solicitate sunt cantitatile din tabele. Sigla, harta in format electronic, etc vor fi comunicate ofertantului desemnat 

castigator. 

 

IX. Modul de elaborare şi de prezentare a ofertei, formalităţi care trebuie îndeplinite în legătură cu 

transmiterea ofertei 

Oferta transmisa autorităţii contractante va cuprinde documente prin care candidatul face dovada 

indeplinirii urmatoarelor cerinte stabilite de autoritatea contractanta: 

Oferta transmisa autorităţii contractante va contine obligatoriu urmatoarele: 

 Documentele de calificare  

 Propunere tehnica 

 Oferta financiara 

 prin care candidatul face dovada indeplinirii urmatoarelor cerinte stabilite de autoritatea contractanta: 
 

A) Documentele de calificare: 

Cerinta nr.1 -  Ofertantii vor prezenta in copie lizibila conform cu originalul, Certificat Constatator emis de Oficiul 

Registrului Comertului sau alt document echivalent (certificat de inregistrare Registrul Comertului), din care sa rezulte 

ca domeniul de activitate principal/secundar corespunde cu obiectul achizitiei publice. Informatiile cuprinse in aceste 

documente vor fi reale/actuale la data limita de transmitere a ofertelor. 
 

Cerinta nr.2 -   Ofertantii  vor prezenta o declaraţie privind neîncadrarea în prevederile art. 58 si 63 din Legea nr. 

98/2016 - Formularul 1 si Anexa privind evitarea conflictului de interese, din sectiunea modele de formulare semnate.  



 

B) Propunere tehnica: 

Cerinta nr. 3 – Formularul intitulat Propunere tehnica – Formular 2 din sectiunea modele de formulare, prin care 

ofertantul/candidatul face dovada respectarii, in totalitate, a cerintelor minime stabilite de autoritatea contractanta. 

Propunerea tehnica va fi elaborata de catre ofertanti in asa fel incat sa permita cu usurinta verificarea corespondentei 

cerintelor minime solicitate. 

Documentele propunerii tehnice se vor prezenta semnate. 

 C) Oferta financiara: 

Cerinta nr. 4 - Ofertantii vor prezenta Formularul de Oferta si Anexa din sectiunea modele de formulare  

Formular 3 și Anexa pentru DIRECTIA ADMINISTRATIA PIETELOR 

Formular 3 și Anexa pentru POLITIA LOCALA 

Formular 3 și Anexa pentru BIBLIOTECA “RADU ROSETTI”  

Formular 3 și Anexa pentru SEDIU , EVIDENTA PERSOANELOR,CONTROL FISCAL , URMARIRE SI EXECUTARE SILITA, 

URBANISM,DIRECTIA JURIDICA * 

*Pentru aceste pozitii ofertantii vor prezenta oferta financiara cu valoare totala. 

 

 Preţul  ofertei va fi exprimat in lei fara TVA . Pretul va rămâne neschimbat pe toatã durata de valabilitate a 

ofertei, inclusiv perioada de livrare a produselor şi va include cheltuielile de transport la adresa indicata de achizitor. 

Produsele vor fi ambalate in mod corespunzator astfel incat sa se asigure integritatea lor pe tot parcursul transportului, 

pana la receptie şi se vor livra o singurã datã. Produsele vor fi ambalate individual mentionand pe colet denumirea 

Directiei/Biblioteca,etc.  Exemplu: DIRECTIA JURIDICA 

 

Propunerea financiara are caracter ferm si obligatoriu, din punctul de vedere al conţinutului pe toata 

perioada de valabilitate. Modul de prezentare a propunerii financiare este obligatoriu si trebuie sa conţină toate 

documentele solicitate, intregul necesar de produse si in forma solicitata. 
 

Î n  c a d r u l  d o c u m e n t e l o r  a c h i z i t i e i  p u b l i c e ,  î n  c a z u l  î n  c a r e  a u  f o s t  d e f i n i t e  s p e c i f i c a ţ i i  t e h n i c e  p r i n  i n d i c a r e a  d e  

l i c e n ţ e ,  p r o c e d e e  s p e c i a l e ,  m ă r c i ,  e t c .  s e  c o n s i d e r ă  c ă  s u n t  î n s o ţ i t e  d e  m e n ţ i u n e a  " s a u  e c h i v a l e n t " .  

 
NOTĂ:   Ofer ta  t rebuie sã îndepl inească toate cerinţele  obl igator i i  prevăzute  în prezentul  anunţ 

pentru a nu f i  resp insã .  OFERTELE CARE NU CONTIN TOT NECESARUL DE PRODUSE SOLICITAT DE 

AUTORITATEA CONTRACTANTA, RESPECTAND CANTITATEA SI CARACTERISTICILE TEHNICE ALE 

PRODUSELOR, VOR FI RESPINSE. 
 

Oferta va fi insotita si de urmatoarele documente: 
Cerinta nr. 5 -  Ofertantii vor prezenta Formularul 4 din sectiunea modele de formulare - DECLARATIE privind 

denumirea şi datele de identificare ale ofertantului prin care se vor comunica datele de identificare ale societăţii (adresă, 

număr de înmatriculare, CUI, cont Banca/Trezorerie), precum şi datele de contact (adresă, telefon, email, etc) ale 

persoanei desemnate să implice societatea în relaţiile cu Primaria Municipiului Oneşti. 
 

Cerinta nr. 6 -  Formular  5 – Declaratie GDPR din Secțiunea Formulare- Acord cu privire la prelucrarea datelor cu 

caracter personal. 

 

X. Criteriul de atribuire: Pretul cel mai scazut  

In cazul în care douã sau mai multe oferte conţin, în cadrul propunerii financiare, acelaşi pret total ofertat 

minim, atunci  în vederea  desemnării ofertantului câştigător, se va solicita, în scris, respectivilor ofertanţi, pentru 

departajare, o nouã ofertã de preţ. Se va oferta tot necesarul de produse solicitat şi se va livra o singurã datã. Preţul 

total al lotului va include şi cheltuielile de transport, precum şi a operaţiunilor de descărcare-manipulare, în vederea 

predării acestora, persoanei desemnate pentru primirea lor. 

 

XI. Modul de accesare a documentatiei de atribuire 

Intreaga documentatie a achizitiei publice, formata din scrisoare de intentie de achizitie directa, modele de 

formulare precum si alte informatii suplimetare, pot fi accesate site-ul www.onesti.ro la secţiunea Informaţii publice de 

interes public - Achiziţii publice prin link-ul http://www.onesti.ro/index.php/achizitii-publice  

Se pot solicita clarificari privind documentatia de atribuire prin intermediul adresei de e-mail: 

cumpararidirecte@onesti.ro pana cel tarziu cu 24 de ore inainte de data limita de depunere a ofertelor. Raspunsurile la 

eventualele solicitari de clarificari se vor posta pe pagina www.onesti.ro la sectiunea Informatii de interes public - 

Achizitii publice prin accesarea http://www.onesti.ro/index.php/achizitii-publice.   

Pentru detalii apelati la telefon: 0234/324243 int. 214 – Serviciul Achizitii Publice. 
 

http://www.onesti.ro/
http://www.onesti.ro/index.php/achizitii-publice
mailto:cumpararidirecte@onesti.ro
http://www.onesti.ro/
http://www.onesti.ro/index.php/achizitii-publice


Data limită pentru depunere a ofertei: 23.03.2022, ora 14:00
 

Formalităţi ce trebuie îndeplinite în legătură cu transmiterea ofertei: 
Ofertele se vor transmite panã la data limită stabilitã, prin e-mail la adresa oferte@onesti.ro, prin depunere la postã sau 

depuse direct la Registraturã - sediul Primăriei Oneşti, B-dul Oituz nr.17, Oneşti, jud. Bacău. Program Registratura: 0730-1600 luni, 

marţi, miercuri, joi 0730-1330 vineri sau se pot incarca direct in catalogul electronic SEAP cu de denumirea: 

Pozitia 1:  “Achiziție imprimate și tipizate – Directia administratia pietelor Onesti” ( se vor incarca si documenetele solicitate 

de autoritatea contractanta) 

Pozitia 2:  “Achiziție imprimate și tipizate – Biblioteca Radu Rosetti Onesti” ( se vor incarca si documenetele solicitate de 

autoritatea contractanta) 

Pozitia 3:  “Achiziție imprimate și tipizate –Politia Locala Onesti” ( se vor incarca si documenetele solicitate de autoritatea 

contractanta) 

Pozitia 4:  “Achiziție imprimate și tipizate –Municipiul Onesti” ( se vor incarca si documenetele solicitate de autoritatea 

contractanta) 

 

 
In situatia in care operatorul economic opteaza pentru transmiterea ofertei prin depunere la postã sau depuse 

direct la Registraturã, atunci documentele ofertei, semnate in original, vor fi introduse intr-un plic/colet exterior, inchis 

corespunzator si netransparent, pe care se vor scrie urmatoarele: 
1.- denumirea si adresa achizitorului (Primaria Municipiului Onesti, B-dul Oituz, Nr.17, Onesti, judetul 

Bacau),  
2.- In  aten ţia  Serviciu lui  Achizi ţ i i  Publice,  denumirea achizitiei:  

”Achiziție imprimate și tipizate”, cod de clasificare CPV 22800000-8 (Rev. 2) 

şi inscripţia "A nu se deschide inainte de data :  
 

Ofertele depuse dupã termenul limitã se considerã intarziate si vor fi respinse. 

In cazul in care ofertantul selectat nu va indeplini conditiile de participare sau refuzã conditiile de cumparare 

directa, sau refuza confirmarea comenzii ferme transmisa prin orice alt mijloc de comunicare, va fi selectat operatorul 

economic situat pe urmatorul loc, in baza criteriului de adjudecare.  

In cazul in care ofertantul decalarat câştigãtor are cont in SEAP, autoritatea contractanta va finaliza achizitia in 

Catalogul electronic de produse/servicii/lucrari existent in SEAP.   

 
NOTĂ: Pentru ca oferta sa fie conformă si admisibilă trebuie sa îndeplinească toate cerinţele obligatorii prevăzute în 

prezentul anunţ. 

În acest context, vă rugăm să aveţi amabilitatea de a ne transmite oferta dvs. pentru prestarea serviciilor. 

              

Cu stimă, 

  

 

mailto:oferte@onesti.ro

